
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Informujemy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), że administratorem danych osobowych jest 
spółka pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta 
Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000391546, REGON: 142951136, 
NIP: 7010307347 (dalej: „Administrator”). 
 
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się pod następujący adres 
mailowy e-mail: sklep@mennicaskarbowa.pl lub na adres Administratora wskazany powyżej. 
 
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 

1) przygotowania do zawarcia oraz zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. 
b) RODO;  

2) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w szczególności regulujących 
prowadzenie przez Administratora dokumentacji księgowej i podatkowej (podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);  

3) dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);  

4) wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym statystyki i raportowania 
wewnętrznego Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

 
Do odbiorców danych osobowych należą upoważnieni pracownicy i współpracownicy, w tym agenci, 
Administratora oraz podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz Administratora usługi, w szczególności 
usługi księgowe, prawne oraz z zakresu IT. Dane osobowe mogą być również przekazywane organom 
administracji publicznej (US) na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów.  
 
Informujemy, że Pani/Pan ma prawo:   

1. żądania dostępu do jej danych osobowych; 
2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych;  
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych;  
4. przenoszenia jej danych osobowych; 
5. w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody danej osoby – cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem; 

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z Administratorem. 
 
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy.  
 
Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji 
międzynarodowych. 


